هل لديك أسئلة؟
نحن هنا لتقديم المساعدة.

ھل ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﺳﺟﯾل؟
اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ  2020ﻛﺎن ﻧوﻓﻣﺑر  1اﻟﻰ ﯾﻧﺎﯾر  .15ﻻ ﯾزال
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻟﺗﺄھل ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ أو
 .Medicaid/ Children’s Healthﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدﯾك اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻣؤھﻠﺔ :ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄھل ﻟﻔﺗرة ﺗﺳﺟﯾل ﺧﺎﺻﺔ.
ﺗﺷﻣل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣؤھﻠﺔ :
• ﻣﺗزوج ﺣدﯾﺛﺎ
• اﻟﺣﻣل أو اﻟوﻻدة أو اﻟﺗﺑﻧﻲ أو اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
• اﻧﺗﻘل ﻟﻠﺗو إﻟﻰCT
• ﻓﻘدان اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ
• اﻟطﻼق أو اﻻﻧﻔﺻﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
• ﺷﯾﺧوﺧﺔ ﺧطﺔ واﻟدﯾك
• ﻓﻘدان اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻏﯾر اﻟطوﻋﻲ

AccessHealthCT.com

مساعدة مجانية شخصية

دعم الدردشة عبر اإلنترنت

1-855-490-2428

اعت ُر على الوسطاء و
متخصصي التسجيل

الهاتف:

اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ:

مقارنة اﻟﺧطط:
ﺿﻊ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرك اﻷطﺑﺎء واﻟوﺻﻔﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد
اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑك .

ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣؤھﻠﺔ
ﺣﺗﻰ  60ﯾو ًﻣﺎ ﻟﺑدء ﺗﻘدﯾم
اﻟطﻠب ﺑﺎﺳﺗﺧدام AHCT

مقارنة الخطط

تسجيل الدخول

قم بالتسجيل اآلن

ﺑدأ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب
ﺣﺗﻰ  30ﯾو ًﻣﺎ ﻟﺗﺄﻛﯾد
ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣؤھﻠﺔ

ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة
اﻟﻣؤھﻠﺔ

اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺣﺗﻰ  90ﯾو ًﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﻘدﯾﻣك ،ﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت
أﺧرى ﻣن طﻠﺑك )إذا ُ
طﻠب
ﻣﻧك ذﻟك(

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻛﺎﻣﻠﺔ  ،ﯾرﺟﻰ زﯾﺎرة

Learn.AccessHealthCT.com/Qualifying-Life-Event

Si habla español, hay servicios gratuitos de asistencia
lingüística a su disposición. Llame al 1-855-490-2428.

تغطية صحية
في متناول اليد
ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ 2020

Caso você fale português, estão disponíveis para você,
de forma gratuita, serviços assistenciais de idioma.
Ligue para 1-855-490-2428.

#GetCoveredCT #AHCT
ﺗﻠﺗزم ﺷرﻛﺔ  Access Health CTﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ دون
أي ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﺑراﻣﺟﮭﺎ وأﻧﺷطﺗﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو وطن اﻟﻣﻧﺷﺄ أو
اﻟﺳن أو اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟﺟﻧس.

تتيح بين يديك خطط تأمين صحي بجودة مالئمة

نبذة عنا:
نحن المكان الذي يمكن فيه لألفراد ،والعائالت والشركات الصغيرة التسوق،
والمقارنة ،والتسجيل في خطط الرعاية الصحية ذات الجودة المالئمة من شركات
التأمين التي تحمل عالمة تجارية.

مزايا التغطية الصحية
تشتمل جميع خطط  Access Health CTعلى مزايا صحية أساسية هامة
للحفاظ على صحتك أنت وعائلتك.

خدمات وقائية مثل الفحوصات
الطبية السنوية ،والجرعات ،إلخ.

العقاقير الموصوفة طبيًا

الرعاية قبل والدة
الطفل وبعدها

فحوصات
مخبرية

اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺳﻌﺎﻓﯾﺔ :اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض  -اﻟﺧﺎرﺟﻲ -
إﻟﻐﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺧدﻣﺎت طب اﻷطﻔﺎل ﻣﺛل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺄﺳﻧﺎن وإﺑﺻﺎر اﻷطﻔﺎل
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺿﻰ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن
اﻟﺧدﻣﺎت واﻷﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺑﻌد اﻟﻣرض أو
اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
زﯾﺎرات ﻏرﻓﺔ اﻟطوارئ
اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻋﻼج إدﻣﺎن اﻟﻣﺧدرات

نقدم تغطية الرعاية الصحية من خالل:

ما تحتاجه للتسجيل:

المساعدة المالية:
يحصل أكثر من  70%من عمالئنا على نوع ما من
المساعدة المالية.
تعد  Access Health CTالمكان الوحيد الذي يمكنك فيه التأهل للحصول
على مساعدة مالية لدفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك .تعتمد المساعدة
المالية على تفاصيل الطلب الخاصة بك مثل الدخل والسن والعنوان.

أنظر ما إذا كنت مؤهالً للحصول على مساعدة مالية:
أحصل على دخل أقل من:
103,000
دوالر
 49,960دوالر

تتعاون شركة  Access Health CTمع إدارة  CTللخدمات االجتماعية

•تواريخ الميالد
•أرقام الضمان االجتماعي
•التأشيرة أو البطاقة الخضراء أو وثائق الهجرة

أحصل على دخل أقل من:

المساعدة الطبية /
التأمين الصحي لألطفال

معرفة هذه المعلومات الخاصة بك،
وبأي شخص في منزلك يتقدم بطلب للحصول على
تأمين:

•أحدث نموذج  W2و/أو نموذج  ،1040ونموذج 1099
•كشوف الرواتب ،أو بيانات الربح والخسارة أو غيرها من معلومات
التوظيف
•التغطية التأمينية الحالية

هام:
 36,156دولار

•بعد قيامك بالتسجيل ،قد تحتاج إلى تقديم مستندات لتأكيد المعلومات
التفصيلية في طلبك ،مثل الجنسية والدخل.

قد تتأهل للحصول على :قد تتأهل للحصول على:
مساعدة مالية
مساعدة طبية

قد تتأهل للحصول على :قد تتأهل للحصول على:
مساعدة طبية
مساعدة مالية

•اتصل بنا خالل العام لإلبالغ عن التغييرات في حسابك مثل الدخل أو
العنوان.

شخص واحد

عائلة من أربعة أفراد

 17,608دولار

